
 

 REGULAMIN NOCY BIBLIOTEK 2019 W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BRANIEWIE  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem zajęć wakacyjnych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie.  

2. Organizację zajęć określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w życie 

z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia.  

3. NOC  W BIBLIOTECE 2019 pod hasłem: „ZNAJDŹMY WSPÓLNY JĘZYK” odbędzie się   

4 października, w godz. 18.00-21.00. 

4. Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo. 

5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.  

6.  NOC BIBLIOTEK  to impreza dla chętnych  w wieku  11-13 lat. Grupa docelowa do 25 osób. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.  

7. Regulamin wakacyjnych warsztatów dostępny jest stronie internetowej Biblioteki: 

www.biblioteka.braniewo.pl  

§ 2 ZASADY  

1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w zajęciach jest dostarczenie pisemnej zgody 

rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu).  

2. Niepełnoletni uczestniczą w zajęciach na odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę 

(rodziców/opiekunów prawnych).  

3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do poleceń 

bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Biblioteki.  

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków ani napojów.  

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie zajęć.  

6. Organizator zastrzega prawo do zmian.  

§ 3 ZASTRZEŻENIA PRAWNE  

1. Uczestnictwo w NOCY BIBLIOTEK 2019 jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora 

nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestników, bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

2. W przypadku osób niepełnoletnich każdy rodzic/ opiekun prawny udziela pisemnej zgody na 

nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania.  



3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością 

prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach 

(drukowanych) dotyczących Organizatora, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych 

dotyczących Organizatora oraz umieszczenie na stronach Organizatora: biblioteka.braniewo.pl, 

facebook.com/miejska-biblioteka-publiczna-w-braniewie-zaprasza.  

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przystąpienie do udziału w NOCY BIBLIOTEK 2019 jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat NOCY W BIBLIOTECE 2019 pod hasłem: „ZNAJDŹMY 

WSPÓLNY JĘZYK udzielają bibliotekarze pod nr tel. 55 644 33 05. 


